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Innledning 

Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord kommune skal fra 1.1.2020 bli Orkland kommune. Arbeidet med sammenslåingen er godt i gang og har så 

langt vært preget av en ryddig prosess preget av konsensus og stor grad av involvering av ansatte i de fire kommunene. I tiden fram mot sammenslåing vil 

behovet for informasjon og kommunikasjon med ansatte, egne innbyggere og storsamfunnet øke. Derfor er det viktig med et koordinert og gjennomtenkt 

arbeid på feltet. 

Denne planen er tenkt å være dynamisk og vil oppdateres fortløpende. Selv om den skal være dynamisk er det imidlertid viktig å ha en struktur og 
grunnleggende enighet om hvordan kommunikasjonsarbeidet skal gjennomføres fra sommeren 2018 til etableringen av den nye kommunen 1.1.2020. Ikke 
alle tiltakene som er omtalt i planen vil  bli iverksatt. Vi har tatt med et bredt utvalg, beskrevet noen fordeler og ulemper med dem.  Nærmere vurdering må 
gjøres i forhold til hvilke som bør gjennomføres. 
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1 Innledning 
Mange blir berørt av en kommunesammenslåing. Behovet for informasjon og dialog er stort, både blant ansatte, innbyggere og folkevalgte i de fire 

kommunene. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser erfaringer fra tidligere sammenslåinger at «kommunen ikke må undervurdere 

betydningen av informasjon om sammenslåingsprosessen. (…) Derfor bør kommunen prioritere et løpende informasjons- og kommunikasjonsarbeid». 

Dette ønsker Orkland kommune å ta på alvor og i mars 2017 utarbeidet Rådmannskollegiet et dokument kalt Kommunikasjon for Orkland som omhandler 

betydningen av informasjon, målgruppebeskrivelse og aktuelle kommunikasjonskanaler. 

1.1 Avgrensing 
Denne kommunikasjonsplanen er en tiltaksorientert plan for et felles, samkjørt kommunikasjonsarbeid fra og med våren 2018 og fram til 

kommunesammenslåingen 1.1.2020. Planen tar utelukkende for seg kommunikasjonsbehovet knyttet til selve prosessen frem til sammenslåing. 

Problemstillinger og forberedelser knyttet til kommunikasjonsarbeidet i den nyetablerte kommunen er ikke tema i dette dokumentet. 

2 Målsettinger 
 Kommunikasjonen skal sørge for at innbyggere, ansatte og folkevalgte til enhver tid holdes orientert om: 

 

Målsettinger, prosesser og resultater 

 

 Godt kommunikasjonsarbeid bidrar til å skape oppslutning og tillit til prosessen og den nye kommunen 

 Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å skape entusiasme og på sikt en felles identitet og kultur på tvers av kommunegrensene 

3 Prinsipper 
Intensjonsavtalen inngått 31.10.2016 mellom de fire kommunene beskriver felles utfordringer (punkt 2) Blant annet: 

«Prosessen frem mot etableringen av ny kommune skal være preget av positive holdninger, åpenhet og raushet. Det skal legges til rette for aktiv 

involvering av innbyggerne.» 
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Disse målsettingene mener vi best kan oppnås dersom all kommunikasjon er: 

 Åpen 

Åpenhet og innsyn styrker innbyggernes og ansattes tillit. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det de kommunene som har størst 

åpenhet og mulighet for innsyn som også har de mest tilfredse innbyggerne. 

 

Åpenhet handler både om beslutningers innhold og om begrunnelsene som ligger til grunn for at de har blitt tatt. 

 

 Samkjørt 

Selv om kommunene er fire selvstendige enheter ut 2019, er det viktig at alt som kommuniseres sies med én stemme. Første gang et budskap som 

angår alle fire kommuner formidles, skal det skje gjennom kanaler som er tilgjengelige for alle. Det betyr at vi må ha gode, felles rutiner for når og 

hva vi kommuniserer. 

 

Ut 2018 vil kommunenes egne kanaler opprettholdes. Det betyr at kommunenes nettsider, intranettsider, Facebooksider og publikasjoner 

(Agdenesposten, Medalingen, Orkdalingen og Rådhusposten) fortsatt skal publisere saker om sammenslåingen, vinklet på egne innbyggere og 

ansatte. Fra 2019 vil de papirbaserte publikasjonene opphøre og bli erstattet av kommunikasjon på prosjektnettsiden nyeorkland.no  

Informasjon som først og fremst angår ansatte skal alltid kommuniseres via interne kanaler før det går ut i media og andre eksterne kanaler. 

 

 Tilgjengelig 

All kommunikasjon skal være tilgjengelig for alle. Det vil si at vi må benytte verktøy og kanaler som når ut bredt og umiddelbart. Ofte bør samme 

budskap formidles i flere kanaler. Et viktig budskap kan sjelden sies for ofte. Det betyr ikke at all informasjon skal dyttes ukritisk ut til enhver tid. Det 

legges større vekt på å sørge for at informasjonen enkelt kan oppsøkes og hentes enn at mye informasjon distribueres til mottagere som ikke 

nødvendigvis har behov eller ønske om å bli informert. 

 

I følge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal mest mulig kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggere skje digitalt. Fra 7.2.2014 er 

digital kommunikasjon hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre (Digitalt førstevalg). Samtidig er det viktig at vi fortsatt tar hensyn 

til mindretallet som fortsatt foretrekker tradisjonelle ikke-digitale formidlingskanaler. Det innebærer bruk av både nettbaserte medier, trykksaker og 

ikke minst fysisk tilstedeværelse.  Vi mener profilen for kommunikasjonen i stor grad bør ha en folkelig presentasjonsform. Det gjelder både form og 

innhold. 
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Tilgjengelighet handler også om at informasjonen må gis i et klart og forståelig språk. Det gjelder alle målgrupper – også den stadig voksende andel 

av innbyggere med utenlandsk opprinnelse.  

 

 Fokus på samspill og dialog 

Kommunikasjon er utveksling av informasjon og kunnskap. Det betyr at den ikke bare går en vei, men er en dialog mellom avsender og mottaker. I 

denne sammenheng innebærer det at vi må sikre at alle grupper og interesser blir hørt. Målgruppene skal alltid ha mulighet til å mene, kommentere 

og få svar på spørsmål underveis. På Orklands Facebookside må det legges opp til at publikum kan komme med spørsmål og få fortløpende svar. 

Dette kan også være utgangspunkt for å lage redaksjonelle saker på hjemmesiden hvor viktige temaer blir belyst i større omfang.  

4 Budskap 
I dagens informasjonssamfunn blir vi mennesker utsatt for flere tusen inntrykk og budskap hver dag. Skal vi nå igjennom denne støyveggen, må vi være 

tydelige og selektive i formidlingen av vårt viktigste budskap. Det må også tas med i betraktningen at kommunal informasjon ikke alltid stiller i høyinteresse-

kategorien. Det stiller krav til form og innhold. I tråd med målsettingene for kommunesammenslåingen bør vi fokusere på følgende budskap: 

 Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor 

 De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune 

 Sammen blir Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord en ressurssterk og godt rustet kommune 

 

 1.1.2020 etableres en helt ny kommune: Orkland kommune 

 

Samtidig er det viktig at kommunikasjonen skal være ærlig og at det skal være takhøyde og rom for uenighet. Det er avgjørende med en åpen prosesser der 

alle spiller med åpne kort og ikke har skjult agenda. 

4.1 Interne 
 

 Ansatte 

Forventninger om, eller faktiske endringer og gjennomgripende omstillinger, kan lett skape usikkerhet og utrygghet hos ansatte. Det vil derfor være 

et stort behov for rask, presis og spesifikk informasjon gjennom hele prosessen. 
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 Folkevalgte 

De folkevalgte i de fire kommunene trenger god informasjon for å gjøre kloke beslutninger i prosessen fram mot etableringen av den nye 

kommunen. Utsendelse av møtereferater og tilgang på den samme informasjon som ansatte og innbyggere vil sørge for dette. 

4.2 Eksterne 
 

 Innbyggere 

Som for ansatte, vil endringene for innbyggere merkes i ulik grad. Behovet for informasjon er uansett stort. Det er like viktig å kommunisere at ting 

blir som de har vært, som å kommunisere endring. Det er også viktig å bevisstgjøre innbyggerne på at de skal bli borgere i en nyetablert kommune – 

det er ikke tre små kommuner som skal bli en del av en større. 

 Regionale og nasjonale myndigheter, organisasjoner 

Fylkeskommunen og fylkesmannen samt politikere på regionalt og nasjonalt nivå vil følge prosessen i Orkland kommune. Det er viktig at de har 

tilgang på den informasjonen de trenger. 

 Innbyggere, ansatte og folkevalgte i andre kommuner 

Storsamfunnets reelle behov for informasjon og mulighet til kommunikasjon kan ikke sammenlignes med behovene fra ansatte og innbyggere. Om 

vi imidlertid tenker markedsføring av den nye storkommunen, er det viktig at vi tydelig kommuniserer hvem vi er og hvem vi blir. En 

markedsføringsstrategi vil inneholde en del elementer som ikke ivaretas av denne planen. Det er imidlertid mulig å bevisst bruke en del elementer i 

kommunikasjonen i sammenslåingsarbeidet for å framheve de sterke sidene i den nye kommunen. 
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4.3 Målgruppenes behov 
Oversikten nedenfor viser våre antagelser om hva de ulike målgruppene ønsker informasjon/kommunikasjon om. Det er ikke foretatt en analyse som 

dokumenterer dette, men spørsmålene favner så bredt og er så vidt generelle at de tar høyde for de fleste tenkelige normalbehov. 

Målgrupper  BEHOV - Hvilke spørsmål skal besvares? 

Interne Ansatte/ 
Tillitsvalgte 

Hvilke konsekvenser har sammenslåingen for meg og min arbeidsplass? 
Hvordan blir min nye arbeidshverdag? 
Hvordan kan jeg påvirke? 
Hvordan blir de ansattes rettigheter sikret? 
Hvordan sikres de tillitsvalgte/ansatte medbestemmelse? 

 Folkevalgte Hvilke saker skal opp til politisk behandling og hvilke vedtak gjøres? 
Konsekvenser for folkevalgte organer 

Eksterne Innbyggere Hva blir konsekvensene for meg som innbygger? 
Hvordan blir tjenestene påvirket av sammenslåingen? 
Hvordan skal lokaldemokratiet ivaretas? 
Hvordan kan jeg påvirke den videre prosessen? 
Hvor kan jeg henvende meg for å få svar på spørsmål? 
Jeg vil gjerne bli bedre kjent med de tre andre kommunene – hva bør jeg gjøre? 

 Regionale og nasjonale 
myndigheter 

Oppdatert, generell informasjon om prosessen 

 Innbyggere, ansatte og 
folkevalgte i andre 
kommuner 

Oppdatert, generell informasjon om prosessen 
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5 Virkemidler 
 

 WEB-portaler/hjemmesider 

Begrunnelse: Ingen andre kanaler kan måle seg med nettets tilgjengelighet. Gjennom formidling på nett sørger vi for at alle som ønsker kan få 

tilgang på det de trenger til enhver tid, fra hvor som helst. En oppdatert nettside med faktainformasjon og relevant redaksjonelt innhold der 

aktuelle problemstillinger og tema belyses ved å involvere ansatte og brukere (innbyggere) vil kunne fungere godt. Det må tydelig kommuniseres 

gjennom lokalavisa at vår nettside blir vår hovedkanal for kommunikasjon og informasjon. Saker som legges ut på hjemmesida «teases» også på 

sosiale media. 

 Sosiale medier 

Begrunnelse: Sosiale medier har to vesentlige kvaliteter: De gir rask informasjonsspredning og de åpner for dialog med brukerne. Ulike kanaler har 

hver sine styrker og begrensninger. Hvilke man velger å benytte, handler om valg av målgrupper og egen kapasitet. Ser man på antall følgere og 

spredning, stiller Facebook i en klasse for seg med flest antall daglige brukere. Andre aktuelle kanaler kan være: Instagram, Youtube, Twitter og 

Snapchat.  

 Fysiske utsendelser - nyhetsbrev 

Begrunnelse: Gjennom aktivt å sende ut informasjon til spesifikke målgrupper, enten elektronisk eller fysisk, kan vi være målrettet i vår 

kommunikasjon. Denne formen for kommunikasjon er mer pågående og kan derfor få mer oppmerksomhet. Den vil i de fleste tilfeller også være 

mer ressurskrevende. 

 Redaksjonell omtale 

Sør-Trøndelag/Meldal.no/Adresseavisen/NRK Trøndelag vil være aktuelle kanaler for kommunikasjon. Her kan vi jobbe bevisst med å framskaffe 

gode saker som vi tipser de ulike kanalene med. Et aktivt samarbeid med Sør-Trøndelag er viktig da det er den avisa med bredest dekning i 

nedslagsfeltet. Det er allerede etablert kontakt og signalisert interesse fra avisa for å være en aktiv medspiller i prosessen med å bygge identitet og 

kultur.  

 Arrangementer 

Den mest proaktive og direkte formen for kommunikasjon vi kan bedrive er å invitere ansatte eller innbyggere til egne arrangement eller samlinger. 

Arrangementer i stor skala er ressurskrevende men kan ha en viktig signaleffekt om at vi vil møte folk – og at vi dermed tar formidlingsansvaret og 

målgruppene på alvor. 

 Andre tiltak 

Er man kreativ og tenker «stort» eller «alternativt» er det mye som kan gjøres for å skape oppmerksomhet rundt kommunesammenslåingen.   
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6 Tiltaksplan 
 

Kanal Aktivitet Målgrupper Formål/begrunnelse Periode Ansvarlig Beskrivelse 

WEB-
portaler 

1. Felles nettportal: 
www.nyeorkland.no 

Ansatte 
 
Folkevalgte 
 
Innbyggere 
 
Regionale og 
nasjonale 
myndigheter 
 
Andre 
kommuner 

For å sikre at informasjonen som 
deles er entydig og samkjørt, er 
det etablert en egen portal for 
etableringen av Orkland 
kommune. 
 
Dette vil også være 
ressursbesparende for de som 
jobber med å spre informasjon 
om sammenslåingen. 
 
Ved å benytte en felles portal 
viser vi at de fire kommunene 
står sammen i prosessen. 
 
Tiltaket anbefales også av 
Kommunal og 
moderniseringsdepartementet. 

Løpende 
frem til 
1.1.2020 

Steinar Larsen 
(redaksjonelt 
stoff) 
Olav Dombu 
(faktastoff) 

Det er laget en egen portal 
for etableringen av den nye 
kommunen. Dette vil være 
hovedkilden til all 
informasjon om 
sammenslåingen, både 
internt og eksternt. 
 
Siden bygges opp slik at 
målgruppene enkelt kan 
finne faktainformasjonen de 
søker. 
De vil også finne 
redaksjonelle saker knyttet 
til relevante tema. 
Portalen skal være 
oppdatert til enhver tid. 
 
Å legge informasjon til 
ansatte på internett, uten 
pålogging, handler om 
optimal tilgjengelighet 
samtididig som vi 
demonstrerer full åpenhet. 

 2. Kommunenes egne 
nettportaler 

Kommunens 
egne 
innbyggere 

 Løpende 
frem til 
1.1.2020 

Hver enkelt 
kommune 

De etablerte 
kommuneportalene vil bestå 
fram til sammenslåingen. 
Det vil være begrenset 
informasjon om 
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Kanal Aktivitet Målgrupper Formål/begrunnelse Periode Ansvarlig Beskrivelse 

sammenslåingen på disse 
sidene, men de kan benyttes 
til å formidle informasjon 
som kun er av betydning for 
innbyggerne i denne 
kommunen. 
 
Viktig med tydelig lenke til 
felles nettportal. 

 2. Kommunenes egne 
Facebook-sider 

Ansatte 
 
Folkevalgte 
 
Innbyggere 

Tre av kommunene har etablert 
egne sider på Facebook. 
 
Følgere 29.05.2018: 
Meldal 1.615 følgere 
Orkdal 2.871 følgere 
Agdenes: 449 følgere 
 
Meldinger som legges ut på en av 
disse sidene blir ikke automatisk 
spredt til alle følgere, men 
potensialet er mye større – både 
til å nå følgerne og langt flere enn 
disse. 
 
Man kan påvirke 
spredningseffekten gjennom 
målrettet annonsering. 
 
Enhver Facebookbruker kan 
dessuten når som gå inn på siden, 
som er åpen for alle, og finne 
informasjon. 

Løpende Kommunene De tre kommunene har i 
utgangspunkt sine egne 
Facebooksider. Følgerne av 
disse sidene er nok i en viss 
grad overlappende. 
 
Så lenge alle kommunene 
har hver sine 
Facebookprofiler, er det 
viktig at saker som gjelder 
kommunesammenslåingen, 
deles på alle sider, og at 
spørsmål fra innbyggerne 
følges opp der de måtte 
komme. 
 
Aktuelle saker vil typisk være 
milepæler som nås og 
beslutninger som har 
betydning for innbyggerne. 
Innbyggerne kan også gi 
tilbakemelding, stille 
spørsmål, kommentere osv. 
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Kanal Aktivitet Målgrupper Formål/begrunnelse Periode Ansvarlig Beskrivelse 

 
Facebook vil aktivt kunne 
brukes for å «tease» saker 
som publiseres på 
prosjektnettsiden. 

 3. Facebook-side: 
«Orkland kommune» 

Ansatte 
 
Folkevalgte 
 
Innbyggere 

Etablert 2017 for å spre 
kunnskap, skape entusiasme og 
bygge felles identitet. Siden 
utgjør en viktig del av 
kommunikasjonsarbeidet. 

Løpende Ledergruppen 
og 
prosjektadminis
trasjon. 

Vi inviterer innbyggerne til å 
legge ut bilder og 
beskrivelser av steder, 
historiske personer, 
informasjon om 
arrangementer og andre ting 
som innbyggerne i den nye 
kommunen bør kjenne til. 
Benyttes som «teaser»-kanal 
for nettsiden. 

 4. Instagram 
 
- konkurranser med 
forskjellige tema 

Ansatte 
 
Folkevalgte 
 
Innbyggere 

2,2 millioner over 18 år har profil. 
Inkluderes alle under 18, så ligger 
tallet en del høyere. Drøyt 
halvparten bruker Insta daglig, og 
de som har hatt Insta lengst 
bruker den mest. Insta vokser 
fortsatt, selv om vi har sett visse 
utflatingstendenser blant unge. 
 
Gjennom å bruke Instagram vil vi 
nå mange, særlig yngre 
innbyggere. Bidrar til å skape 
entusiasme og bygge felles 
identitet. 

  Vi inviterer til konkurranser 
om å legge ut bilder fra de 
fire kommunene med 
forskjellige temaer. F.eks. 
«Rare trær», «mitt vakreste 
turområde», «her smaker 
kaffen best», «danseglede», 
«kjente fjes», «bakst og 
kaker fra Agdenes, Meldal, 
Orkdal og Snillfjord» osv. 

 5. Egen YouTube-kanal Ansatte 
 
Folkevalgte 

Det er opprettet 1,7 millioner 
norske Youtube-profiler over 18 
år. Tar vi med alle under 18 år, er 

  Korte intervjuer, opptak fra 
arrangementer, 
stemningsvideoer etc. legges 



 

 
Plan for kommunikasjon og kulturbygging mot 1.1.2020  

 

  

Kanal Aktivitet Målgrupper Formål/begrunnelse Periode Ansvarlig Beskrivelse 

 
Innbyggere 

antallet ca 2 millioner. Antallet 
brukere er langt høyere, 
nærmere 3,8 millioner.  
 
Ingenting er mer populært på 
nett enn levende bilder og 
YouTube er verdens største 
videoplattform. 
 
Videoproduksjon er imidlertid 
ressurskrevende og kommunal 
informasjon genererer 
erfaringsvis liten trafikk på 
YouTube. 
 
Det kan likevel være 
hensiktsmessig å lage enkle 
snutter som kan legges inn på en 
egen Youtube-kanal og brukes på 
Facebook. På den måten får vi 
samlet alle videoer på ett sted. 

ut og benyttes på Facebook. 

Utsend-
elser 

1. Nyhetsbrev Ansatte Det legges opp til egne 
nyhetsbrev til ansatte for å nå ut 
til grupper som i liten grad er på 
nett i arbeidstiden, som f.eks 
omsorgspersonell, teknisk drift og 
renhold. 
 
Nyhetsbrevet gir mulighet til å 
fremheve saker så de blir mer 
synlige. 
 

 Prosjektleder/K
ommunal-
sjefene 

Nyhetsbrevet lages både 
som PDF og trykksak. PDF-
versjon sendes på mail til 
ansatt, legges ut på portalen 
og deles fysisk ut. 
 
Den trykte utgaven av 
nyhetsbrevet distribueres til 
ansattgrupper som ikke har 
god tilgang til PC. 
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Kanal Aktivitet Målgrupper Formål/begrunnelse Periode Ansvarlig Beskrivelse 

Nyhetsbrevet er samtidig 
prosjektleders fremste direkte-
kanal til ansatte. 

Lages som oftest i etterkant 
av møtene i fellesnemnda. 

 2. Mail Folkevalgte Mail er veletablert og de fleste 
har det, både privat og på jobb. E-
poster har imidlertid en tendens 
til å drukne og er ikke en 
prioritert kanal for å formidle 
informasjon om kommune-
sammenslåingen. Unntaket er 
utsendelse av innkallinger og 
referater til folkevalgte. 

Før og etter 
møter 

 Møtereferater og 
nyhetsbrev 

 3. Agdenesposten Innbyggere i 
Agdenes 

Veletablert infokanal ut til alle 
innbyggerne i Agdenes. En god 
mulighet til å nå ut med 
informasjon om sammenslåingen 
til innbyggere. 

2018 Redaksjon i 
Agdenes 

Fulldistribuert 
informasjonsblad til alle 
husstander i Agdenes. 
Etablerer egen spalte om 
kommunesammenslåingen. 

 4. Medalingen Innbyggere i 
Meldal 

Veletablert infokanal ut til alle 
innbyggerne i Meldal. En god 
mulighet til å nå ut med 
informasjon om sammenslåingen 
til innbyggere. 

2018 Redaksjon i 
Meldal 

Fulldistribuert 
informasjonsblad til alle 
husstander i Meldal. 
Etablerer egen spalte om 
kommunesammenslåingen. 
 
Utgis i samarbeid med 
Meldal menighetsblad. 

 5. Orkdalingen Innbyggere i 
Orkdal 

Veletablert infokanal ut til alle 
innbyggerne i Orkdal. En god 
mulighet til å nå ut med 
informasjon om sammenslåingen 
til innbyggere. 

2018 Redaksjon i 
Orkdal 

Fulldistribuert 
informasjonsblad til alle 
husstander i Orkdal. 
Etablerer egen spalte om 
kommunesammenslåingen. 

 6. Rådhusposten Innbyggere i 
Snillfjord 

Veletablert infokanal ut til alle 
innbyggerne i Snillfjord. En god 

2018 Redaksjon i 
Snillfjord 

Fulldistribuert 
informasjonsblad til alle 
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mulighet til å nå ut med 
informasjon om sammenslåingen 
til innbyggere. 

husstander i Snillfjord. 
Etablerer egen spalte om 
kommunesammenslåingen. 

 7. Pressemeldinger Innbyggere Lokal og regionale medier som 
omtaler etableringen av Orkland 
kommune er: 
Avisa Sør-Trøndelag 
Meldal.no 
Adresseavisen 
NRK Trøndelag 
 
Lokalavisa følger prosessen 
relativt tett og har så langt omtalt 
de fleste viktige beslutninger som 
er tatt i fellesnemnda. De andre 
er mindre til stede i møter, men 
omtaler også prosessen fra tid til 
annen. 
 
Pressemeldinger har ikke vært et 
prioritert område så langt, men 
kan i større grad benyttes for å 
sikre at informasjon om 
prosessen når ut til media. 
 
Pressemeldinger bør også sendes 
ut nasjonalt ved større milepæler 
som kan være av interesse 
utenfor regionen. 

 Steinar Larsen Vi gjennomgår systematisk 
sakene som skal opp i 
fellesnemnda og sender ut 
pressemeldinger om de 
viktigste sakene i forkant av 
møtene. På den måten får vi 
bevisstgjort media på de 
sakene som skal opp til 
behandling. 
 
Dernest lager vi 
pressemeldinger i etterkant 
av møtene om viktige 
beslutninger som er tatt. 

 8. Informasjonsbrosjyre Innbyggere   Kan være 
aktuelt høsten 
2019 

Det lages en brosjyre som 
med kortfattet og lett 
forståelig tekst forteller 
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innbyggerne hvordan den 
nye kommunen vil se ut. Har 
hovedvekt på hva som vil 
være nytt for innbyggerne. 

Betalt 
markeds-
føring/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalavis 

1. Annonsering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Redaksjonell 
omtale 
 
 
 
 

Innbyggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innbyggere 

Viktige opplysninger som det er 
avgjørende at alle innbyggere får 
med seg kan med fordel 
annonseres som en supplerende 
kanal til våre egne. Det vil f.eks 
være ved større arrangementer 
som folkemøter eller lignende. 
 
Annonsering kan også brukes for 
å skape positivt oppmerksomhet 
rundt prosessen. Annonsering 
(nettkampanje i lokalavis ved 
lansering av nettsiden  - Her 
finner du alt om 
kommunesammenslåingen) 
 
Et aktivt samarbeid med Sør-
Trøndelag er viktig da det er den 
avisa med bredest dekning i 
nedslagsfeltet. Det er allerede 
etablert kontakt og signalisert 
interesse fra avisa for å være en 
aktiv medspiller i prosessen med 
å bygge identitet og kultur.  
 

  Økt oppmerksomhet og 
bevisstgjøring blant 
innbyggerne 

 2. Markedsmateriell Innbyggere 
Ansatte 

Rollup-bannere, beachflagg, T-
skjorterr, give aways etc. med 
logo/budskap bidrar til å 

  Det produseres beachflagg 
og rollups som plasseres 
strategisk i kommunens 
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bevisstgjøre, synliggjøre og bygge 
merkevare for nye Orkland 
kommune 

egne lokaler og andre steder 
i lokalsamfunnet. I tillegg 
benyttes de til 
arrangementer som messer, 
konferanser etc.  

Arrange-
menter/ 
samlinger 

1. Bli-kjent-samlinger 
(sektorvise) 

Ansatte Gjennom disse møtene spres 
viktig kunnskap om parallelle 
virksomheter, og ansatte som 
snart er kolleger, blir bedre kjent. 

  «Studieturer» hos 
hverandre? 
 
Bli kjent med hverandre og 
hverandres måter å jobbe 
på. 

 2. Godfot-samlinger på 
kommune/ seksjons- og 
avdelingsnivå 

Ansatte Sørge for at informasjon når helt 
fram til alle ledd, fram til der 
endringene faktisk vil finne sted. 

 Ledergruppe, 
avdelings- og 
seksjonsledere 

Mange beslutninger har 
større konsekvenser for 
enkelte grupper enn for 
andre. Det er avgjørende at 
disse blir fulgt opp lokalt i de 
virksomheter som faktisk blir 
berørt. Det vil derfor være 
behov for møter som kan 
være alt fra allmøter for alle 
i kommunen til samlinger 
med ansatte som jobber i en 
enkelt avdeling. 

 3. Bli-kjentsamling hele 
organisasjoner 

Ansatte Det legges opp en 
fellessamling/stormønstring for 
alle ansatte i de fire kommunene. 
Det viktigste formålet med et slikt 
arrangement er å bygge lagånd 
og fellesskap blant ansatte på 
tvers av kommunegrensene. 

 Prosjektleder, 
ledergruppe. 

Hva, når og hvor dette skal 
være må vurderes. En 
mulighet kan være å 
arrangere en form for 
«kommunelekene» 

 4. «Bli-kjent i nye 
Orkland kommune» 

Innbyggere Hensikten er å bli bedre kjent på 
tvers av kommunegrensene. 

 Fellesnemnda Samarbeid med lag og 
organisasjoner 
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Turer i de fire 
kommunene 

Tiltaket defineres kanskje ikke 
som kommunikasjonstiltak, men 
utgjør like fullt en viktig del av vår 
totalkommunikasjon ut mot 
innbyggerne. 

 5. Folkemøte/ 
informasjonsmøter 

Innbyggere Hensikten er å spre kunnskap, 
skape entusiasme og bygge 
omdømme. En «gammeldags» 
men fortsatt populært måte for å 
formidle og ha dialog med 
innbyggerne. 
 
Det var gode erfaringene fra 
folkemøtene i forkant av 
vedtakene om sammenslåing i 
alle fire kommuner. 

  Når ting begynner å falle på 
plass vil det være på tide 
med en skikkelig markering 
for innbyggerne.  
 

 6. Orkland som 
næringskommune 

Næringslivet Hvilket kommunalt 
næringsapparat ønsker 
næringslivet i Orkland kommune? 

Mars 2018  Innspill til ny næringsstrategi 

Andre 
mulige 
tiltak 

1. Nedtellingsur Innbyggere 
Ansatte 

Et synlig og symbolsk tiltak som 
minner alle om at tidspunktet for 
sammenslåing nærmer seg 
 
Gjøres for å skape 
oppmerksomhet og minner alle 
om vi teller ned til noe som er 
stort, viktig og felles.  

Igangsatt  Nedtelling på nettsiden 

 2. Endringsagenter 
 
 
 
 

Ansatte 
 
 
 
 

Personlige, positive møter kan 
bidra til gode prosesser i en 
organisasjon. I en organisasjon 
med mange ansatte er det 
imidlertid umulig for en 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Plan for kommunikasjon og kulturbygging mot 1.1.2020  

 

  

Kanal Aktivitet Målgrupper Formål/begrunnelse Periode Ansvarlig Beskrivelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Videokonkurranse – 
hva er best med stedet 
jeg bor? 
 
 
4. Tegnekonkurranse – 
Kommunevåpen 

 
 
 

5. «Orkland-benken» – 
deltakelse på lokale 
arrangement for å 
profilere og 
kommunisere med 
innbyggerne. 
I sammenslåings-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomsskole
elever 
 
 
 
Barnehage/ 
skoler 
 
 
 
Innbyggere 
 
 
 
 
 
 

prosjektleder å reise rundt til alle 
virksomheter for å møte og 
snakke om sammenslåingen. 
 
Men dersom vi rekrutterte og 
lærte opp en gruppe ansatte som 
brenner for og kan informere om 
og framsnakke sammenslåingen 
ute i alle virksomhetene, ville vi 
sørget for at vi ikke bare skriver 
om prosessen på nett og på trykk, 
men at ansatte faktisk får et 
menneskelig og personlig møte 
med den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igangsatt. 
Frist 
15.august 
2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heraldikk-
gruppe 
 
 
 
Heraldikk-
gruppe 
 
 
 
Prosjekt-gruppe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vinner fra hver kommune 
premieres. Filmene brukes 
som inspirasjon for 
tegnekonkurranse 
 
Lages vandreutstilling av et 
utvalg av bidragene 
 
 
 
 
 
 
Benk med postkasse og 
blomsterkasse bestilles fra 
Rosenvik 
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kommunene. I tillegg 
benyttes benken som 
intervjuarena. ”Folk 
flest-intervjuer” fra de 
fire kommunene 
 

   
 
 

 

7 Ansvar 
Det er arbeidsgiver, og i dette tilfelle prosjektleder som har det øverste ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i sammenslåingsprosessen. Til å bistå 

prosjektleder med kommunikasjonsfaglig rådgiving samt gjennomføring av kommunikasjonstiltak, er det ansatt kommunikasjonsrådgiver i 50% og 

prosjektmedarbeider i 40 %. 

Kommunikasjon i store organisasjoner er alltid et samspill mellom mange aktører. Da er det svært viktig at kommunikatørene har gode rutiner på 

kommunikasjonen seg imellom. 

Når det gjelder internkommunikasjon, er kommunikatørene helt avhengig av et godt samspill med lederskapet og andre ansatte i de fire kommunene. 

Kommunikatørene vil ikke ha kapasitet til å skaffe seg innsikt i, eller informere om alle beslutninger som tas i alle virksomheter. Det ligger derfor et stort 

ansvar hos alle ledere i de fire kommunene til å formidle informasjon om kommunesammenslåingen ut og ned i organisasjonen. Ledere har også et ansvar 

for å bringe informasjon tilbake til kommunikatørene, slik at disse kan sørge for å gjøre beslutninger og konsekvensene av disse via tilgjengelige kanaler. 

I kommunikasjonsarbeidet rettet mot både ansatte og innbyggerne, er kommunikatørene avhengig av et godt samspill med fellesnemnda og komiteene som 

er nedsatt av denne.  

7.1 Parallelle kommunikasjonstiltak for den nye kommunen 
Det er viktig å huske på at det parallelt med disse oppgavene skal gjennomføres omfattende prosesser på kommunikasjonssiden, som forberedelser til 

nyetableringen 1.1.2020. Særlig vil utarbeidelse av en nettportal som inkluderer alle tjenester i den nye kommunen være et omfattende arbeid.  

Det må også tas stilling til hva som gjøres med kommunens grafiske profil.  
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8 Fotnoter/referanser 
Stortingets mål for kommunereformen er blant annet å styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Videre skal innbyggerne sikres gode 

og likeverdige tjenester, og kommunene skal være bærekraftige og økonomisk robuste. Kommunene skal ha et helhetlig og samordnet 

samfunnsutviklingsperspektiv.  

Referanser/dokumenter 

 Intensjonsavtalen 

 Felles utredning kommunestruktur 

 Prosjektplan (overordnet) 

 Kommunikasjon for Orkland 

 

Orkdal/Meldal 08.06.2018 

Steinar Larsen/Olav Dombu  

 


